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PENETAPAN JUDUL , TUJUAN 
PENELITIAN

• Tujuan penelitian akan memberikan arah dalam

menentukan rancangan yang tepat. 

• Pemilihan rancangan penelitian yang tepat akan

meningkatkan reliabilitas dan validitas serta kredibilitas

dan autensitas penelitian.

• Hal penting pertama yang harus ditetapkan sebelum 

merancang suatu penelitian adalah menetapkan judul 

penelitian yang menjadi fokus minat dari peneliti.  

Kemudian, peneliti mulai mengidentifikasi masalah dan 

menetapkan tujuan dari penelitian yang akan 

dilaksanakan. Tujuan penelitian akan memberikan arah

dalam menentukan rancangan yang tepat.



LANDASAN TEORI DAN PENYUSUNAN 
KERANGKA PEMIKIRAN

Landasan teori dijelaskan mengenai

variabel-variabel yang diteliti, melalui

pendefinisian, uraian lengkap serta

mendalam, ruang lingkup, kedudukan dan

prediksi terhadap hubungan antar variabel.



TAHAPAN PENETAPAN JUDUL

JUDUL PENELITIAN

TUJUAN PENELITIAN

STUDI PUSTAKA

KERANGKA PEMIKIRAN

(Model Teoritis &Konseptual)

Setelah menetapkan judul penelitian, maka identifikasi variabel inti
(tertulis) dan variabel pendukung (tidak tertulis) pada penelitian.

Tentukan tujuan umum dan khusus.

Variabel inti (tertulis) dan variabel pendukung (tidak tertulis) harus secara 
eksplisit tertera pada tujuan penelitian.

Variabel inti (tertulis) dan variabel pendukung (tidak tertulis) harus 
ditelusuri konsep/definisinya, latar belakang penelitian sebelumnya, 
cara pengukurannya, faktor-faktor yang mempengaruhinya dan faktor-
faktor yang dipengaruhi.

Berdasarkan penelusuran studi pustaka, maka dibuat suatu kerangka
pemikiran dan kerangka empiris tentang keterkaitan antar variabel inti
(tertulis) dan variabel pendukung (tidak tertulis).

Kerangka pemikiran adalah kerangka teoritis dan konseptual yang menjelaskan
model konseptual, sedangkan kerangka empiris adalah kerangka
hipotesis,menjelaskan model iperasional analitis yang akan diuji melalui uji
statistik.

KERANGKA EMPIRIS

(Model OperasonalAnalitis)



3 KERANGKA BERPIKIR YANG PERLU 

DIJELASKAN
Kerangka teoretis adalah uraian yang menegaskan tentang teori

apa yang dijadikan landasan serta asumsi-asumsi teoretis yang

akan digunakan untuk menjelaskan fenomena yang diteliti.

Kerangka konseptual merupakan uraian yang menjelaskan

konsep-konsep apa saja yang terkandung di dalam asumsi

teoretis yang akan digunakan untuk mengabstraksikan

(mengistilahkan) unsur-unsur yang terkandung di dalam

fenomena yang akan diteliti dan bagaimana hubungan di

antara konsep-konsep tersebut.

Kerangka operasional adalah penjelasan tentang variabel-

variabel apa saja yang diturunkan dari konsep-konsep terpilih

tadi dan bagaimana hubungan di antara variabel-variabel

tersebut, serta hal-hal apa saja yang dijadikan indikator untuk

mengukur variabel-variabel yang bersangkutan (Sugiana, 2008).



CONTOH KETERKAITAN ANTARA 
JUDUL, TUJUAN PENELITIAN 

DAN KERANGKA PEMIKIRAN

JUDUL:  

Analisis nilai anak, investasi anak, danpotensi perdagangan anak(Kasus di

Kabupaten Subang)

TUJUAN:

(Mengidentifikasi karakteristik contoh dan karakteristik keluarga contoh, (2)

Mengidentifikasi nilai anak dan investasi anak, (3) Mengidentifikasi potensi

perdagangan anak, dan (4) Menganalisis hubungan nilai anak dan

investasi anak dengan potensi perdagangan anakpada keluarga contoh.

LANDASAN TEORI:  Teori Struktural fungsional, Nilai anak, investasi anak, 



Karakteristik keluarga:
Usia orang tua

Pendidikan orang tua

Jumlah anggota

Pendapatan keluarga 

Karakteristik remaja:
•Jenis kelamin
Usia anak
Kelas sekolah

Nilai anak:
•Nilai psikologis
Nilai sosial
Nilai ekonomi

Investasi anak:
• Investasi materi
• Investasi waktu

Potensi perdagangan anak
•Potensi eksternal
Potensi internal 
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KERANGKA PEMIKIRAN




